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Datum: 13.11.2021 
Začetek seje: 17.00 
Konec seje: 18.00 

 
 
 

 
 

Zapisnik konstitutivne seje Izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov 
 

(potekala je v prostorih KTŠja ) 
 

Prisotni člani Izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov: Domen Fortunat, , Jakob Klobučar, Žan Benedejčič,  
Patrik Leban, Uroš Šturm, Julija Sovdat 
 
Manjkajoči člani Izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov: Tinkara Rejc 
 
Prisotni člani Nadzorne komisije Kluba tolminskih študentov: / 
 
Ostali prisotni: / 
 
 
Priloge:  
1. Sistematizacija dela Kluba tolminskih študentov 

 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Konstituiranje izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov za mandatno obdobje 2021/2022 

3. Imenovanje svetnika v svet ŠOLS in svet Zveze ŠKIS  

4. Imenovanje PR-ja, programskega vodja in administratorja Kluba tolminskih študentov 

5. Potrditev honorarjev za mandatno obdobje 2021/2022 

6. Potrditev sistematizacije dela 

7. Razno 

 
AD1. Potrditev dnevnega reda 
 
Glasovanje: Domen Fortunat je dal na glasovanje predlog, da se potrdi predlog dnevnega reda konstitutivne seje 
izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov. 
 
ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

SKLEP 1:  

»Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov potrjuje predlog dnevnega reda konstitutivne seje Izvršnega odbora 

Kluba tolminskih študentov:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Konstituiranje izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov za mandatno obdobje 2021/2022 
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3. Imenovanje svetnika v svet ŠOLS in svet Zveze ŠKIS  

4. Imenovanje PR-ja, programskega vodja in administratorja Kluba tolminskih študentov 

5. Potrditev honorarjev za mandatno obdobje 2021/2022 

6. Potrditev sistematizacije dela 

7. Razno 

 
AD2. Konstituiranje Izvršnega odbora Kluba tolminskih študentov za obdobje 2018/2020 
 
Glasovanje: Domen Fortunat je dal na glasovanje predlog, da se potrdi konstituiranje Izvršnega odbora Kluba 
tolminskih študentov za mandatno obdobje 2021/22 v sledeči sestavi: predsednik Kluba tolminskih študentov 
Domen Fortunat, in blagajnik Kluba tolminskih študentov Jakob Klobučar in ostale člane Izvršnega odbora Kluba 
tolminskih študentov, ki ga sestavljajo Patrik Leban, Tinkara Rejc, Uroš Šturm, Patrik Leban, Žan Benedejčič. 
 
ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

SKLEP 2:  

»Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov potrjuje konstituiranje Izvršnega odbora Kluba tolminskih 
študentov za mandatno obdobje 2021/22 v sledeči sestavi: predsednik Kluba tolminskih študentov Domen 
Fortunat, in blagajnik Kluba tolminskih študentov Jakob Klobučar in ostale člane Izvršnega odbora Kluba 
tolminskih študentov, ki ga sestavljajo Patrik Leban, Tinkara Rejc, Uroš Šturm, Patrik Leban, Žan Benedejčič.« 
 

 
AD3. Imenovanje svetnika v svet ŠOLS in svet Zveze ŠKIS 

 
Glasovanje: Domen Fortunat je dal na glasovanje predlog, da Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov imenuje 
Žana Benedejčiča za svetnika v svet ŠOLS in svet Zveze ŠKIS za mandatno obdobje 2021/2022. 
 
ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

SKLEP 3:  

»Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov imenuje Žana Benedejčiča za svetnika v svetu ŠOLS in svetu Zveze 
ŠKIS za mandatno obdobje 2021/2022.« 
 
 
AD4. Imenovanje PR-ja in programskega vodja Kluba tolminskih študentov 

 
Glasovanje: Domen Fortunat je dal na glasovanje predlog, da Uroš Šturm prevzame funkcijo PR-ja Kluba 
tolminskih študentov za mandatno obdobje 2021/2022, da Julija Sovdat prevzame funkcijo programskega vodja 
Kluba tolminskih študentov za mandatno obdobje 2021/2022 in da je Tinkara Rejc vodja tajnic KTŠ za mandatno 
obdobje 2021/2022.« 
 
 
ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

SKLEP 4:  

»Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov imenuje Uroša Šturma za PR-ja Kluba tolminskih študentov za 
mandatno obdobje 2021/22, da Julija Sovdat prevzame funkcijo programskega vodja Kluba tolminskih 
študentov za mandatno obdobje 2021/2022 in da je Tinkara Rejc vodja tajnic KTŠ za mandatno obdobje 
2021/2022.« 
 
 
AD5. Potrditev honorarjev za mandatno obdobje 2021/2022 

 
Glasovanje: Domen Fortunat je dal na glasovanje predlog, da v mandatnem obdobju 2021/2022 veljajo naslednji 
honorarji, urne postavke in potni stroški: 
 

- Predsednik 150€/mesec  

- Blagajnik 120€/mesec  
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- Projektni vodja 15€/projekt 

- Tajnica 6€/uro 

- PR 100€/mesec 

- Vodja tajnic 30€/mesec 

- Mali dogodek 30€/dogodek  

- Velik dogodek 60€/dogodek  

- Organizacija dogodka v Tropikani (hospitality, booking, popestritev programa, komunikacija za 

promocijo, PR mora bit na tekočem, SAZAS, šank, dogovarjanje z občino, prijava dogodka, voda, 

elektrika,...)  120€ 

- Plakatiranje 6€/uro + potni stroški 

- Oblikovanje velikega plakata 45 €/plakat 

- Oblikovanje letak/mali plakat 20 €/letak 

- Oblikovanje plakata in letak 50 €/plakat 

- Oblikovanje naslovnice + objave za dogodek: 20€ 

- Svetnik 6€/uro seje 

- Hišnik 20€/mesec 

- Zapisnik redne seje 6€/uro  

- Potni stroški 0,37€/km 

- Ura dela na prireditvi (šank) 6€/uro 

- Oseba s pridobitvijo sredstev iz zunanjih virov je nagrajena z 15% dobljenih sredstev oz. največ 150€. 

- Vsi honorarji za stalne funkcije se v poletnih zmanjšajo na 50% celotnega honorarja, v primeru da ni 

večjih dogodkov 

- 10€/ članek v sočasniku 

- 10€/ mesečnik 

 

ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

SKLEP 5:  

»Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov potrjuje predlagane honorarje za mandatno obdobje 2021/2022 in 
sicer: 
 
 

- Predsednik 150€/mesec  

- Blagajnik 120€/mesec  

- Projektni vodja 15€/projekt 

- Tajnica 6€/uro 

- PR 100€/mesec 

- Vodja tajnic 30€/mesec 

- Mali dogodek 30€/dogodek  

- Velik dogodek 60€/dogodek  
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- Organizacija dogodka v Tropikani (hospitality, booking, popestritev programa, komunikacija za 

promocijo, PR mora bit na tekočem, SAZAS, šank, dogovarjanje z občino, prijava dogodka, voda, 

elektrika,...):  120€ 

- Plakatiranje 6€/uro + potni stroški 

- Oblikovanje velikega plakata 45 €/plakat 

- Oblikovanje letak/mali plakat 20 €/letak 

- Oblikovanje plakata in letak 50 €/plakat 

- Oblikovanje naslovnice + objave za dogodek: 20€ 

- Svetnik 6€/uro seje 

- Hišnik 20€/mesec 

- Zapisnik redne seje 6€/uro  

- Potni stroški 0,37€/km 

- Ura dela na prireditvi (šank) 6€/uro 

- Oseba s pridobitvijo sredstev iz zunanjih virov je nagrajena z 15% dobljenih sredstev oz. največ 150€. 

- Vsi honorarji za stalne funkcije se v poletnih zmanjšajo na 50% celotnega honorarja, v primeru da ni 

večjih dogodkov 

- 10€/ članek v sočasniku 

- 10€/ mesečnik 

 
 
AD6. Potrditev sistematizacije dela 

 
Glasovanje: Domen Fortunat je dal na glasovanje predlog, da v mandatnem obdobju 2021/2022 velja 
sistematizacija dela (v prilogi). 
 
ZA: 6  PROTI: 0  VZDRŽANI: 0      

SKLEP 6:  

»Izvršni odbor Kluba tolminskih študentov potrjuje sistematizacijo del aktivistov Kluba tolminskih študentov 
za mandatno obdobje 2021/2022.« 
 
 
Ob 18.00 je Domen Fortunat zaključil 1. konstitutivno sejo. 
 
 
 

Zapisnik potrjuje:                                                            
 

Zapisnik zapisal: 
 

Domen Fortunat  
Predsednik Kluba tolminskih študentov 

Julija Sovdat 

 
 

 


